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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 17 oktober 24 oktober 

Oudehorne 9.30u Fam. van der Meulen 
 

9.30u Ds. P. Hulshof 

Jubbega 9.30u Ds. A.H. Riemersma 
Na de dienst is er koffie 

9.30u  Mevr. Ineke Baron 
Regionale kerkendag 

Mildam 9.30u Ds. Hasper, Jubbega  
Avondmaaldienst 

9.30u Ds. J.H. van der Markt, Wolvega 
 

 
 
Bloemen 
Afgelopen zondag was het ziekenzondag en zijn er 26 bossen 
bloemen rondgebracht bij mensen in Jubbega en 
Hoornsterzwaag. 
 
Mevrouw Wittermans uit Nieuwehorne en meneer Claus uit 
Katlijk hebben ook bloemen ontvangen. 
 
 
 
 
 

 
21 oktober – Kofje oerke ekstra in de Vallei  
In de herfstvakantie gaat het Kofje oerke ekstra gewoon door. 
Ditmaal met een prachtig schilderij met de titel “jij bent geliefd”. 
Wie is niet benieuwd naar dit verhaal?! 
Atty Stevens vertelt erover op donderdag 21 oktober van 9.30 uur 
– 10.30 uur en samen met dominee Piet Hulshof kunnen we 
hierover doorpraten. 
De koffie en thee staan klaar vanaf 8.30 uur. Wees allen van harte 
welkom!   
 
 

 
JHS 
GeMEEnteLEVEN 
Mevr. Overeem is deze week thuisgekomen. Zij en ook wij zijn daar dankbaar voor. 
Als alles volgens plan verloopt, wordt Taetske Oosterbos deze vrijdag geopereerd en komt ze zaterdag weer thuis. 
We hopen op goede berichten en bidden de hele familie Gods zegen toe. 

 
 
OHN 
Zangdienst 
Zondag 17-10-2021 gaan we weer voor het eerst na de corona stilte weer een zangdienst houden. Het thema is een 
pelgrimslied Psalm 121, een lied voor onderweg. Daarnaast hebben we prachtige liederen om naar te luisteren en 
om samen met Manna te zingen. We hopen op een gezegende dienst. Allen welkom zondag 17-10  om 9.30 uur in de 
kerk te Oudehorne. 
Hartelijke groet, familie A. van der Meulen. 
 
 
 



17 oktober- collecte diaconie tijdens de dienst is voor Werelddiaconaat 
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse 
Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een 
landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan 
een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven. 
 
Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen 
De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland. Door 
klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- 
en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. 
Veel dorpsbewoners leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk leert boerengezinnen duurzame 
landbouwtechnieken. Hun oogst levert meer op, ze leren die goed bewaren en voorkomen dat de bodem verder 
uitdroogt.  Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun kinderen naar school. 
 
Predikanten opleiden 
Al ruim vijftig jaar worden aan het theologische instituut van de kerk predikanten en kerkelijk werkers opgeleid op 
verschillende niveaus: van boeren die vrijwillig voorganger zijn tot volleerd predikanten. Ieder jaar worden veertig 
jongeren opgeleid: dertig volgen een bacheloropleiding theologie en tien een masteropleiding. De kerk verspreidt 
bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Voorgangers leren omgaan met problemen waar mensen in 
Noord-Kameroen mee te maken hebben. De strijdt tegen armoede en hoe men als christenen goed omgaat met 
moslims, die in het noorden in de meerderheid zijn.  
Een prachtig doel voor onze collecte vandaag! 
 
Iets insturen?   
Als u iets heeft wat op de nieuwbrief moet/kan worden vermeld, kunt u dit in het vervolg sturen naar:  
nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com 
Kopij inleveren vóór woensdag 19.00 uur. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden meegenomen in de 
betreffende nieuwsbrief. 
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